
 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY 

KSIĘGOWY  W SAMORZĄDOWYM ZESPOLE SZKÓŁ W KOSTKOWIE. 
 

1) Adres jednostki: 

      SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOSTKOWIE,  

     UL. KS. GALASA 1, 

     84-252 ZAMOSTNE 

    TEL.: 58 670 66 65 

   

2)  Określenie stanowiska urzędniczego: 

     Główny księgowy. 

 

3)  Wymiar etatu: 

     Pełny etat. 

 

4) Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania 

niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku: 

a) wykształcenie wyższe ekonomiczne i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości 

lub średnie ekonomiczne i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości,      

b) niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi   

gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu 

terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne 

skarbowe, 

c)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych, 

d)   obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji  

      Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia                  

      o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze   

      Gospodarczym. 

 

5) Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które  

przeprowadzany jest nabór: 

a)  znajomość systemu oświaty, 

b) znajomość ustaw: o rachunkowości, o podatku dochodowym od osób fizycznych,    

o finansach publicznych, 

c) znajomość zasad prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej, 

d) znajomość zasad księgowości budżetowej w jednostkach oświatowych, 

e) znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych, 

f) znajomość zasad współpracy z PFRON, 

g) bardzo dobra znajomość obsługi komputera, 

h) poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania, 

i) umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, kreatywność, dobra 

organizacja czasu pracy, gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji. 

 

6) Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór: 

a) prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

b) odpowiedzialność  za prawidłową gospodarkę środkami budżetowymi i poza-

budżetowymi, 

c) odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny finansowo – budżetowej oraz 

zasad prawidłowej i oszczędnej gospodarki budżetowej, 



d) odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo – 

księgową jednostki, 

b) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, 

c) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych  

z planem finansowym, 

d) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów 

dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, 

e) sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu oraz sprawozdań 

statystycznych, 

f) przestrzeganie zasad dyscypliny finansów publicznych oraz tajemnicy służbowej, 

g) rozliczanie delegacji służbowych, 

h) opracowywanie planów finansowych budżetu jednostki, 

i) prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji księgowej, 

 

7) Wymagane dokumenty: 

a)   CV wraz ze zgodą na  przetwarzane danych osobowych do celów rekrutacji, 

b)   list motywacyjny, 

c)   poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających   

      kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska głównego księgowego, 

d)   poświadczone za zgodność z oryginałem kopie świadectw pracy lub dokumentów 

      potwierdzających odpowiedni staż pracy, 

e) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie innych dokumentów 

      potwierdzających dodatkowe kwalifikacje, umiejętności i osiągnięcia zawodowe, 

f) poświadczony za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo 

kandydata, 

g) oświadczenie kandydata o niekaralności, 

h) oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw cywilnych i publicznych 

 

       8) Przewidywany termin objęcia stanowiska: 01.01.2011r. 

Dokumenty należy składać osobiście lub listownie w terminie do dnia 14 grudnia 2010r. 

do godz. 14
00

 w sekretariacie szkoły w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Nabór na 

stanowisko głównego księgowego". Adres składania dokumentów: Samorządowy Zespół 

Szkół w Kostkowie, ul. Księdza Galasa 1, 84-252 Zamostne. 

Oferty, które wpłyną niekompletne lub po wskazanym wyżej terminie nie będą 

rozpatrywane. 

        Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzi Komisja rekrutacyjna. Informacja o wyniku 

        naboru będzie umieszczona   na stronie internetowej Samorządowego Zespołu Szkół        

        w Kostkowie (www.szskostkowo.pl). 

 

      9) Przewidywany termin rozpatrzenia kandydatury: 

          15 grudnia 2010r. – wybór kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych. 

          17 grudnia 2010r. – przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych. 

 

Kostkowo, dnia 29.11.2010r.   

 

 

                             Wicedyrektor  

Samorządowego Zespołu Szkół 

              mgr Katarzyna Ekalt 

http://www.szskostkowo.pl/

